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และด้านการก่อสร้าง



การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในทุกมิติ มีความส�าคัญมากส�าหรับการตัดสินใจในการลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานสากล 
มีความถูกต้อง และทันสมัย จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักส�าคัญของประเทศไทยที่จัดท�าเครื่องชี้วัดดัชนีราคาและดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ 
น�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

วารสาร สนค.ฉบับนี้ มี 2 เรื่องราวเกี่ยวกับความส�าคัญในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพ และด้านการก่อสร้าง มาฝากในคอลัมน์ 
Special Talk พร้อมเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแบบครบถ้วนทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558 
และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553 ในคอลัมน์ Special Report ซึ่งปัจจุบันประชากรไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ค่าครองชีพและ 
ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเพิ่มตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้น ค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีการขยับตัวสูงขึ้นตาม
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และการน�าเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้ก็มีผลต่อต้นทุน

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุปัจจบุนั และการน�าพาประเทศไทยไปสูย่คุ 4.0 นัน้ จงึจ�าเป็นต้องอาศยัข้อมลูสถติต่ิางๆ ทีม่คีวามน่าเช่ือถือ  
ซึง่หนึง่ในนัน้คอืการพฒันาเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิในด้านต่างๆ ทีพ่ร้อมให้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนได้น�าข้อมลูเหล่าน้ันไปใช้ประกอบการพจิารณาการลงทนุ
ในโครงการต่างๆ ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
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› ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ร่วมกบั Grow Asia ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้ 
World Economic Forum (WEF) จดัการประชุม Partnership for Agricultural Trade and Inclusive 
Growth : Business Consultation Meeting on Innovation Commercialization ระหว่างวนัที่ 
21 - 22 กมุภาพนัธ์ ท่ีผ่านมา 
 โดยเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ นางอภริด ี ตนัตราภรณ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ ได้ให้เกยีรติ
เป็นเจ้าภาพในงานเล้ียงรบัรองอาหารค�า่ (Welcome Dinner) แขกทีเ่ข้าร่วมการประชมุ และในวนัที่  
22 กมุภาพนัธ์ นายวินจิฉัย แจ่มแจ้ง ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณชิย์ เป็นประธานในการประชมุฯ 
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอ่ืนๆ จากต้นน�้าถึงปลายน�้า อาทิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะท�างาน
สานพลงัประชารฐัด้านการเกษตรสมยัใหม่ ผูแ้ทนธรุกจิ SMEs ไทยด้านนวตักรรมอาหาร เครือ่งส�าอาง 
และสมนุไพร รวมทัง้บรษิทัรายใหญ่ของไทยและต่างชาต ิอาท ิNestle, DuPong และDSM ตลอดจน
เครอืข่ายนกัวิชาการและ NGOs อาท ิIRRI และ Asian Farmers Association โดยในการประชมุได้มี
การแลกเปล่ียนความเห็นเกีย่วกบัแนวทางในการยกระดบัการค้าข้าวไทยไปสูต่ลาดสนิค้าคณุภาพและ 
นวัตกรรม ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ีท�าให้ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเล็งเห็นลู่ทางและโอกาส 
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรคณุภาพสงูและผลติภณัฑ์นวตักรรมให้ตรงกบัแนวโน้มความต้องการของโลก 
รวมทัง้เป็นการแลกเปล่ียนความเหน็เกีย่วกบับทบาทของภาคทีีเ่กีย่วข้องด้วย ซึง่จะเป็นการวางพืน้ฐาน 
ในการสร้างหุ้นส่วนการผลิตและพนัธมติรทางการค้าในสนิค้าเกษตรมลูค่าเพิม่สูต่่างประเทศต่อไป
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นบัเป็นเวลาเกอืบ 80 ปี ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2481 ท่ีหน่วยงานแรก คือ กองวชิาการ
และสถติ ิซึง่ปัจจบุนั คอื กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบาย
และยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้มีบทบาทจดัท�ารวบรวมสถติริาคา  
มกีารพฒันาปรบัปรงุจดัท�าเครือ่งมอืชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิในรปูแบบดชันรีาคาและ 
ดัชนีเศรษฐกิจ โดยยึดหลักวิชาการและมีการพัฒนาจนก้าวสู ่ความเป็น 
มาตรฐานสากล มีความทันสมัย ถูกต้อง ตรงตามหลักดัชนีและสถิติที่ก�าหนด 
โดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ( IMF ) ตามโครงการ ROSC (Reports on the 
Observance of Standards and Codes) ซึง่ต้องมกีารประเมนิคณุภาพของ
ข้อมลูของประเทศสมาชิก ในการเผยแพร่ข้อมลูสถติต่ิางๆ ตามหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็น
มาตรฐานสากล รวมทัง้กระบวนงานการจดัท�าข้อมูลดชันีต่างๆ ท่ีผ่านการประเมนิ 
ด้านความครอบคลุมและความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจตาม
มาตรฐาน SDDS (Special Data Dissemination Standard) ตัง้แต่ปี 2543 

ด้วยบทบาทหน้าท่ี และเป็นหน่วยงานหลกัส�าคญัของประเทศไทยทีจ่ดัท�า 
เครือ่งชีว้ดัดัชนีราคาและดัชนเีศรษฐกจิการค้า ในปี 2560 กองสารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้มีพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกจิที่ส�าคัญ 
2 ตัวชี้ วัด คือ ตัวชี้วัดแรก วัดภาวะค่าครองชีพ ของประชาชนและ 
อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย โดยการปรับปรุงน�้าหนักและเปลี่ยนปีฐาน 
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จากปีฐาน 2554 เป็นปีฐาน 2558 ตัวชี้วัดที่สอง  
วดัภาวะการก่อสร้างทีม่คีวามส�าคญัต่อทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนและอตุสาหกรรม
ภาคการก่อสร้างของประเทศ ได้มีการปรับปรุงน�้าหนักและเปลี่ยนปีฐานดัชนี
ราคาวสัดกุ่อสร้าง จากปีฐาน 2548 เป็นปีฐาน 2553 ซึง่เครือ่งมอืชีว้ดัเศรษฐกจิ
การค้าทั้งสองด้านนี้ให้ความส�าคัญด้านราคาขายปลีกและราคาวัสดุก่อสร้าง 
ทีม่ผีลต่อการครองชีพของประชาชน และภาคการก่อสร้างด้านอสงัหารมิทรพัย์  
ซึง่ล้วนแต่มคีวามส�าคญัและประโยชน์ต่อภาครฐัและเอกชนในการน�าไปใช้วเิคราะห์
และวางแผนก�าหนดนโยบายต่างๆ ของประเทศ

 
ความส�าคญัในการพฒันาดชันรีาคาผูบ้รโิภค โดยการปรบัปรงุน�า้หนัก

และเปล่ียนปีฐานดชันรีาคาผูบ้ริโภค จากปีฐาน 2554 เป็นปีฐาน 2558 ครัง้นี้ 
เป็นครัง้ที ่ 10 นบัตัง้แต่เริม่มีการจดัท�าเคร่ืองมือชีว้ดัด้านราคาขายปลกีเป็นดชันี 
ค่าครองชพี ในปี 2491 จากนัน้ในปี 2505 ได้ปรบัปรงุพฒันาวดัค่าใช้จ่ายของ
ครวัเรอืนเป็นดชันีราคาผู้บรโิภคทีส่ะท้อนค่าครองชพีของประชาชนและเงนิเฟ้อ
ของประเทศ 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลกท้ังโลกาภิวตัน์ และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
ท�าให้เกิดพลวัตการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นและ
เศรษฐกจิทีม่คีวามผันผวนตลอดเวลา จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องมกีารพฒันาปรบัปรงุ 
ตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปัจจุบัน การปรับปรุงน�้าหนัก 
และเปลี่ยนปีฐานดัชนีราคาผู ้บริโภค จากปีฐาน 2554 เป็นปีฐาน 2558  
โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้จัดท�าทุก 4 ปี โดยน�าข้อมูล 
การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ทัง้ข้อมลูด้านรายได้น�ามาปรบัปรุงกรอบครัวเรือนดัชนีราคาผู้บริโภค และข้อมลู
ด้านค่าใช้จ่ายน�ามาปรับปรุงการจัดท�าน�้าหนักรายการสินค้าในตระกร้าดัชน ี
ราคาผู้บริโภคสะท้อนการใช้จ่ายให้มีความทันสมัยในปัจจุบัน และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ โดยผ่านมตเิหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการพฒันาการจดัท�าดชันเีศรษฐกจิการค้าซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ของข้อมลูดงักล่าว

ความส�าคญัในการพฒันาเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจ
ด้านค่าครองชพี และด้านการก่อสร้าง

ความส�าคญัในการพัฒนาดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง โดยการปรบัปรงุน�า้หนกั
และเปล่ียนปีฐาน จากปีฐาน 2548 เป็นปีฐาน 2553 ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่5 นบัตัง้แต่
เริม่มกีารจดัท�าในปี พ.ศ. 2525 โดยใช้มลูค่าการจ�าหน่ายของสนิค้านัน้  ๆมาถ่วงน�า้หนกั 
และก�าหนดให้ปีฐาน 2519 = 100 ต่อมาปี 2533 ส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิได้จดัท�าและเผยแพร่ตารางปัจจยัการผลติ
และผลผลติของปี 2528 เป็นครัง้แรก กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้า 
จึงได้ปรับปรุงการจัดท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โดยน�าข้อมูลจากตารางปัจจัย 
การผลติและผลผลติ (Input – Output Table of Thailand : I/O Table)  
มาจดัท�าน�า้หนกัตัง้แต่ปี 2533 เป็นต้นมา

การพฒันาปรับปรุงในการเปล่ียนปีฐานของการจดัท�าดัชนีราคาวสัดกุ่อสร้าง 
สอดคล้องกบัวิธกีารก่อสร้างสมยัใหม่ทีน่�าหลกัวิชาการก่อสร้าง ควบคูไ่ปกบัการน�า
เทคโนโลยีไปใช้ในการพฒันารูปแบบและวิธีการ ท�าให้มีการเปล่ียนแปลงของสนิค้า
ชนดิใหม่ทีท่ดแทนสนิค้าชนดิเดมิ ตลอดจนสดัส่วนการใช้วัสดกุ่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างรปูแบบใหม่ เช่น งานอาคารทีม่คีวามสงู จ�านวนชัน้ และพืน้ทีใ่ช้สอยมากขึน้ 
งานทางรปูแบบใหม่ทีม่กีารยกระดบัเหนอืพืน้ดนิ ตลอดจนโครงการรถไฟรางคู ่
งานดินที่มีการเจาะอุโมงค์ งานชลประทานที่ขยายตัวมากเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
จากธรรมชาต ิภยัแล้ง และน�า้ท่วม งานสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ซึง่ใช้เงนิลงทนุ
มหาศาล งานขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามหานคร ซ่ึงเติบโตจากอดีตหลายเท่าตัว  
โครงการเหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าการใช้วสัดกุ่อสร้างชนดิต่างๆ มสีดัส่วนทีเ่ปลีย่นไป 
จากเดิม ซ่ึงค่าดัชนีที่ประมวลผลได้ในแต่ละเดือนจะชี้น�าแนวทางการวางแผน 
พฒันาเศรษฐกจิได้ชดัเจนและสอดคล้องกบัปัจจบัุนมากขึน้

ผลจากการพัฒนาปรับปรุงตัวช้ีวัดทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้าง โดยให้ความส�าคัญด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของวิธีการ 
จดัท�าโครงสร้าง โดยรวมในรปูของแนวคดิและค�านยิามตามขอบเขตให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล มีคุณภาพความถูกต้อง และทันสมัย สร้างความน่าเช่ือถือ 
ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนน�าไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ 
ในการวางนโยบายของภาครฐัและภาคเอกชน อกีทัง้การตดัสนิใจลงทนุของบรรษัท
ต่างชาตแิละบรรษทัในประเทศ รวมถงึประกอบการจดัท�านโยบายด้านสวสัดกิาร
แรงงานและค่าจ้างของพนกังานในบรษิทั นอกจากนี ้เครือ่งชีวั้ดเศรษฐกจิการค้า 
ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ส�าหรับภาคการก่อสร้างเป็นเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจการค้าในการรักษาผลประโยชน์
ของภาครฐั เพือ่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาครฐัและเอกชน
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ในปี 2560 ได้ด�าเนินการปรับปรุงน�า้หนักและเปลี่ยนปีฐานการค�านวณ
เงนิเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึง่เป็นการพฒันาปรบัปรงุครัง้ที ่10 นบัตัง้แต่
ครัง้แรก ปี 2519 เริม่ใช้ผลการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดท�าโครงสร้างน�้าหนักค่าใช้จ่าย 
และรายการสนิค้าในการค�านวณเพือ่ให้ดชันมีคีวามทนัสมยั สอดคล้องกับรปูแบบ
การบรโิภค และเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ประเทศส่วนใหญ่มกีารปรบัฐาน 
การค�านวณเงินเฟ้อเป็นประจ�าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพัฒนาการจัดท�าดัชนีเศรษฐกิจการค้า ซึ่งประกอบด้วย 
ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคณุวุฒจิากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณชิย์  
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม 
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ ส�านกังานสถติิ 
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) ธนาคารพาณชิย์ต่างๆ และ
หน่วยงานทีน่�าข้อมลูดชันรีาคาผูบ้รโิภคไปใช้ประโยชน์ 

กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้า ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุน�า้หนัก 
และเปลีย่นปีฐานการค�านวณดชันรีาคาผูบ้รโิภคชดุใหม่และจะเริม่ใช้ ปีฐาน 2558 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยเริ่ม 
เผยแพร ่ ในวันท� าการแรกของ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  
โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงน�้าหนัก 
รายการสนิค้า พืน้ท่ีแหล่งจดัเกบ็ข้อมลู 
และตวัอย่างสนิค้าของกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค  
โดยศกึษาวเิคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครวัเรอืน จากส�านกังานสถิติแห่งชาติ 

เพือ่ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัวิถีการด�ารงชีวติของประชาชน และรูปแบบการใช้จ่าย 
ของครวัเรอืน รวมถงึให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบัุนมากท่ีสดุ โดยมีรายละเอยีด
ดงันี้
1. การปรบัปรงุลกัษณะของกรอบครวัเรอืนดชันผีูบ้รโิภค ปีฐาน 2558

การก�าหนดกรอบครวัเรอืนดชัน ีคอื การก�าหนดครวัเรอืนตวัอย่างทีส่ามารถ
เป็นตัวแทนครัวเรือนทั้งประเทศ ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในการครองชีพ 
ได้อย่างแท้จรงิ โดยการก�าหนดทีต่ัง้ของครวัเรอืน ก�าหนดขนาดของครวัเรอืน และ
ก�าหนดกรอบรายได้ของครวัเรอืนซึง่เป็นทีม่าของค่าใช้จ่ายของครวัเรอืน โดยค�านงึ
ถงึความครอบคลมุ (Coverage) และความกลมกลนืของรูปแบบในการบรโิภค 
(Homogeneity) ทีส่ะท้อนพฤตกิรรมการใช้จ่ายในการครองชพีของผูบ้รโิภคได้ดี 
ยิ่งขึ้น และค�านึงถึงค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าและเส้นความยากจนมาพิจารณาร่วม  
โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาการจดัท�าดชันีเศรษฐกิจการค้า ดังนี้

การพฒันาปรบัปรงุดชันรีาคาผูบ้รโิภค ปีฐาน 2558
จากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ในปัจจบุนั “ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ท�าให้ประชากรประเทศไทยทีม่มีากกว่า 65 ล้านคน หรือ 21 ล้านครวัเรอืน 

ได้ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการบรโิภคให้ทนัต่อความก้าวล�า้ในเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มผีลต่อการอปุโภคบรโิภค ด้านการครองชพี ด้านราคาสนิค้าและบรกิาร  
ส่งผลต่อทศิทางเงนิเฟ้อของประเทศในปัจจุบนั กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
เป็นหน่วยงานทีจ่ดัท�าดชันรีาคาผูบ้ริโภคเผยแพร่เป็นประจ�าทุกเดือน เพือ่สะท้อนพฤตกิรรมการอปุโภคบรโิภคด้านราคาสินค้าค่าใช้จ่ายในการครองชพีทัง้ประเทศ 
จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคส�าหรับวัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาปรับปรุงน�้าหนักและเปลี่ยนปีฐานการค�านวณเงินเฟ้อ เป็นประจ�าต่อเนื่องทุกๆ 4 ปี

ผลการศกึษาจากการส�ารวจด้านรายได้ของส�านกังานสถติิแห่งชาต ิทัง้ประเทศ
ปี 2558 ครวัเรอืนมรีายได้เฉลีย่ 26,915 บาทต่อเดอืน สงูขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 
15.83 ทีม่รีายได้ 23,236 บาทต่อเดอืน ท�าให้ต้องพจิารณาศกึษาปรบักรอบรายได้
ประจ�าของครวัเรอืนดัชนปีีฐาน 2558 ให้อยู่ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาท/เดอืน 
เพือ่สะท้อนการใช้จ่ายทีเ่ป็นปัจจบุนั

2. การคดัเลอืกครวัเรอืนดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป ปีฐาน 2558
การคดัเลอืกครวัเรอืนดชัน ีเป็นขัน้ตอนหลงัจากได้กรอบครวัเรอืนดัชนรีาคา 

ผูบ้รโิภคปีฐาน 2558 เรยีบร้อยแล้ว จะด�าเนนิการคดัเลอืกครวัเรอืนตวัอย่างตามกรอบ
ทีก่�าหนด และภายใต้ครวัเรอืนตวัอย่างจะได้ข้อมลูค่าใช้จ่ายในการอปุโภคบรโิภค
ของครวัเรอืนตัวอย่างน้ัน เพ่ือน�ามาปรบัปรงุน�า้หนักดัชนีราคาผูบ้รโิภคทีส่ะท้อน
การใช้จ่ายในการครองชพีของครวัเรอืนในประเทศไทย ซึง่สามารถจ�าแนกข้อมูล
ในแต่ละภมูภิาคได้ดงันี้

ลกัษณะของครวัเรอืนดชันผีูบ้รโิภคทัว่ไป 
ปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558

ตารางเปรยีบเทยีบครวัเรอืนดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป 
ปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558

หมายเหตุ
*  กรอบครัวเรือนดัชนี ปีฐาน 2554
** กรอบครัวเรือนดัชนี ปีฐาน 2558
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3. การปรบัปรงุน�า้หนกั (Weight) และรายการสนิค้า ปีฐาน 2558
การปรับปรงุน�า้หนกัและรายการสนิค้า เป็นข้ันตอนท่ีส�าคญัในการจดัท�าดชันี 

ราคาผูบ้ริโภค การก�าหนดรายการสนิค้า และบริการท่ีเป็นตวัแทนส�าหรับการค�านวณ 
ดชัน ี ซึง่มกีารศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูค่าใช้จ่ายเพือ่ก�าหนดน�า้หนกัค่าใช้จ่ายให้กบั
แต่ละรายการสนิค้าตวัแทนทีค่รัวเรือนอปุโภคบริโภค ท่ีอยูใ่นตะกร้าสนิค้าทีน่�ามา 
ค�านวณดชันใีห้ใกล้เคยีงกบัรปูแบบและพฤตกิรรมการบริโภคของครัวเรอืนดชันี 
ในปัจจบุนัมากทีส่ดุ โดยจะแสดงถึงความส�าคญัเปรียบเทียบของการเปลีย่นแปลง
ของราคาสนิค้านัน้ๆ ในการอปุโภคบรโิภคของครวัเรอืน

ส�าหรบัครัวเรือนดชัน ี ในปีฐาน 2558 มีการก�าหนดรายได้ตัง้แต่ 12,000 - 
62,000 บาทต่อเดอืนต่อครัวเรือน เพือ่ให้ได้รูปแบบการใช้จ่ายในการบรโิภคที ่
ใกล้เคยีงกนัของครัวเรือน โดยการปรับปรุงน�า้หนักตามหลกัเกณฑ์ของการจัดท�าดัชน ี
ทีเ่ป็นสากล และได้สดัส่วนการค�านวณตามโครงสร้างดชันรีาคาผูบ้รโิภค ดงันี้

  
จากข้อมลูแผนภมูสิดัส่วนน�า้หนักค่าใช้จ่ายดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ัวไป ปีฐาน 

2554 และปีฐาน 2558 พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
ไม่มแีอลกอฮอล์ ปีฐาน 2558 เพิม่ขึน้ 2.65 จากปีฐาน 2554 เป็นการเพ่ิมขึน้ 
ของสินค้าส�าคัญ เช่น เนื้อสุกร ปลา สัตว์น�้า ผักสด ผลไม้ กับข้าวส�าเร็จรูป  
อาหารเช้า และข้าวราดแกง เป็นต้น   

ขณะทีส่ดัส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอืน่ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดืม่ ปีฐาน 2558  
ลดลง 2.65 จากปีฐาน 2554 เป็นการลดลงของสินค้าค่าน�้ามันเชื้อเพลิง  
ค่าเช่าบ้าน การสือ่สาร และค่ารกัษาพยาบาล เป็นส�าคญั 

4. การปรบัปรงุและก�าหนดรายการสนิค้าในดชันรีาคาผูบ้รโิภค ปีฐาน 2558 
ผลการจดัท�าน�า้หนกัค่าใช้จ่ายและก�าหนดรายการสนิค้าท่ีใช้ค�านวณดัชนี

ราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป ปีฐาน 2558 มทีัง้หมด 422 รายการ ลดลงจากปีฐาน 2554  
ซึง่ม ี 450 รายการ คดิเป็นรายการทีป่รบัเพิม่ขึน้ตามโครงสร้างใหม่ 23 รายการ  
และเป็นรายการทีต่ดัออกจากโครงสร้างปีฐานเดมิ 51 รายการ สรปุรายการทีล่ดลง
ทัง้สิน้ 28 รายการ จ�านวนรายการทีล่ดลงจะมกีารกระจายน�า้หนกัให้กบัรายการ
สนิค้าใหม่ทีส่ะท้อนพฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชนในปัจจบุนัอย่างแท้จรงิ 

5. หมวดสนิค้าและบรกิารดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป ปีฐาน 2558
รายการสินค้าต่างๆ ได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจ�าแนกรายการสินค้า

และบรกิารตามวตัถปุระสงค์ (Classification Of Individual Consumption 
to Purpose : COICOP) ซึ่งก�าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ให้ประเทศ
สมาชกิของกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�า
โครงสร้างดชันรีาคาผูบ้รโิภคในประเทศของตน และเพือ่ให้การจดัท�าดชันรีาคา 

ผูบ้รโิภคของแต่ละประเทศมมีาตรฐานสากลเดียวกนั และสามารถใช้เปรยีบเทยีบ 
หมวดสนิค้าต่างๆ ของแต่ละประเทศได้ชดัเจน โดยจัดหมวดหมูต่ามโครงสร้าง 
ดชันรีาคาผูบ้รโิภค ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้

1) หมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์
2) หมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า
3) หมวดเคหสถาน
4) หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคล
5) หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร
6) หมวดการบนัเทงิ การอ่าน การศกึษา และการศาสนา
7) หมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

6. พืน้ทีแ่ละแหล่งจดัเกบ็ข้อมลูราคาสนิค้าและบรกิาร 
ข้อมูลราคาสินค้าและบริการ ที่มีการจัดเก็บในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศไทย มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการค�านวณดชันรีาคาผูบ้รโิภค ปีฐาน 2558 
ดังนั้น พื้นที่และแหล่งจัดเก็บราคาสินค้าที่ดีต้องสะท้อนราคาสินค้าและ 
บริการที่ครัวเรือนดัชนีใช้จ่ายได้อย่างครอบคลุมพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค  
โดยด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูในอ�าเภอเมอืงของจงัหวดัตวัแทน 43 จงัหวัด ดังนี้  

ส่วนกลาง 4 จงัหวดั กรงุเทพมหานคร - ปรมิณฑล (นนทบรีุ สมุทรปราการ 
 ปทมุธาน)ี

ภาคกลาง 11 จงัหวดั พระนครศรอียธุยา ลพบรุ ีสงิห์บรุ ีชลบรุ ี จันทบรุี 
ระยอง ปราจนีบรุ ีราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ และเพชรบรุี

ภาคเหนอื 9 จงัหวดั นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชยีงใหม่ เชยีงราย อตุรดิตถ์ 
พษิณโุลก เพชรบรูณ์ และน่าน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 10 จงัหวัด นครราชสมีา ขอนแก่น สรุนิทร์ 
อบุลราชธาน ีหนองคาย อดุรธาน ีศรสีะเกษ มกุดาหาร ร้อยเอด็ และนครพนม

ภาคใต้ 9 จงัหวัด นครศรธีรรมราช กระบี ่ ภเูกต็ สรุาษฎร์ธาน ี ระนอง  
สงขลา ตรงั ยะลา และนราธวิาส

ผลจากการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดท�าดัชนีเศรษฐกจิการค้า ได้มมีตเิหน็ชอบ 
โดยให้เริม่ค�านวณต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 และเผยแพร่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
เป็นต้นไป เพ่ือให้ได้เครือ่งช้ีวัดสะท้อนภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นปัจจุบัน ส�าหรบัประกอบ
การก�าหนดทศิทางและบรหิารด้านเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัของประเทศได้อย่าง
ถกูต้องแม่นย�า และมกีารเตอืนภยัทางการค้า เพือ่สนบัสนนุการออกแบบนโยบาย
และยทุธศาสตร์ พร้อมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการด้านเศรษฐกจิการค้า 
ของประเทศ และการวางแผนก�าหนดนโยบายของภาคเอกชนได้อย่างมทีศิทาง 
บรรลผุลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

แผนภมูเิปรยีบเทียบสดัส่วนน�า้หนกัค่าใช้จ่ายดชันรีาคา 
ผูบ้รโิภคท่ัวไป ปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558 (ร้อยละ)
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 โดย : นำงสำวกลัยำ คงหน ูกองสำรสนเทศและดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ 

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหลัก 
ท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่าทาง
เศรษฐกจิสงู และมเีมด็เงนิหมนุเวยีนหลายแสนล้านบาท 
ต่อปี ท�าให้รฐับาลพยายามผลกัดนัและส่งเสรมิให้มกีาร
เตบิโตอย่างยัง่ยนื มอีงค์กรหลายองค์กรทีร่วบรวมข้อมลู 
และจัดท�าเครือ่งชีว้ดัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง 
ได้แก่ ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ สถิติปริมาณการผลิต 
และจ�าหน่ายวสัดุก่อสร้างต่างๆ ซึง่ล้วนมีความส�าคญั 
และเป็นประโยชน์ต่อภาครฐัและเอกชน ในการน�าไปใช้ 
วเิคราะห์ทศิทางเศรษฐกจิเพือ่วางแผนก�าหนดนโยบาย
ต่างๆ

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เล็งเห็น 
ความส�าคญัของการจดัท�าเครือ่งชีว้ดัภาคการก่อสร้าง 
จึงได้จัดท�าและเผยแพร่ดัชนีราคาวัสดุก ่อสร้าง  
เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
โดยเฉลี่ย และเป็นเครื่องชี้วัดทิศทางเศรษฐกิจภาค
การก่อสร้างท่ีภาครฐัและภาคเอกชนสามารถน�าไปใช้
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ  

ในการจดัท�าดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างได้มกีารพฒันา 
ปรบัปรงุข้อมลูให้มคีวามทนัสมัยอยูเ่สมอ โดยจะมีการ
ส�ารวจปรบัปรงุลกัษณะจ�าเพาะสนิค้า (Specif ications) 
และแหล่งจดัเก็บข้อมลูราคาวสัดกุ่อสร้างเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบ 
การใช้วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ เพ่ือสะท้อนสถานการณ์ 
การก่อสร้างที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้จะมี 
การปรับปรุงน�้าหนัก (Weight) และปีฐาน โดยใช้ 
ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศไทย (Input – Output Table of Thailand 
: I/O Table) ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(ล่าสดุเป็นข้อมลูปี 2553) 
ซึง่กองสารสนเทศและดัชนเีศรษฐกจิการค้าได้ด�าเนนิการ
ปรบัปรงุมาแล้ว 5 ครัง้ ตัง้แต่เริม่จดัท�า ดงันี้

1. ระยะเริม่ต้น ปี 2525 – 2532 (ปี 2519 = 100)
2. การพฒันาปรบัปรงุครัง้ที ่1 (ปี 2533 – 2542 ปีฐาน 2528 = 100)
3. การพฒันาปรบัปรงุครัง้ที ่2 (ปี 2543 – 2547 ปีฐาน 2538 = 100)
4. การพฒันาปรบัปรงุครัง้ที ่3 (ปี 2548 – 2554 ปีฐาน 2543 = 100) 
5. การพฒันาปรบัปรงุครัง้ที ่4 (ปี 2555 – 2559  ปีฐาน 2548 = 100)
6. การพฒันาปรบัปรงุครัง้ที ่5 (ปี 2560 – ปัจจบุนั ปีฐาน 2553 = 100)  
 
การพฒันาปรบัปรงุดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง
1. การปรบัน�า้หนกัและปีฐาน

การปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในปี 2560 เป็นการปรับปรุงน�้าหนักและปีฐานครั้งที่ 5  
จากปีฐาน 2548 เป็นปีฐาน 2553 โดยใช้ข้อมลูจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติของประเทศไทย
ปี 2553 ซึง่เป็นปีล่าสดุ ทางด้าน Input ซึง่เป็นด้านโครงสร้างการผลติเกีย่วกบัการก่อสร้างท้ังหมด  
7 สาขา (สาขาที ่138 - 144) มาเป็นตวัคลมุในการจดัท�าน�า้หนกัในระดบัหมวดดชัน ี9 หมวด และ
จดัจ้างทีป่รกึษาจากสถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ด�าเนนิการถอดแบบ
โครงการก่อสร้างต่างๆ จ�านวน 63 โครงการ ครอบคลมุงานอาคาร งานดนิ งานทาง งานชลประทาน 
และงานระบบสาธารณปูโภค ทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพือ่ให้ได้รายการวัสดกุ่อสร้าง
และสัดส่วนมูลค่าการใช้วัสดุในการก่อสร้างปี 2553 ส�าหรับน�ามาก�าหนดกรอบรายการดัชนีตาม
โครงสร้างดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง 9 หมวด ดงันี้   

การพฒันาปรบัปรงุ
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง 
ปีฐาน 2553

การเปลีย่นแปลง
สดัส่วน

(เพ่ิม/ลด)

ร้อยละ
การเปลีย่นแปลง

มลูค่า
หมวด

ปี 2553 ปี 2548

มลูค่า มลูค่าสดัส่วน สดัส่วน

รวมทกุรายการ 705,743.55 100.00 505,014.60 100.00 39.75 0.00

1. ไม้และผลติภณัฑ์ไม้   41,102.48     5.82   30,641.11     6.07 34.14           -0.25

2. ซเีมนต์   89,682.23   12.71   63,838.37   12.64 40.48 0.07

3. ผลติภณัฑ์คอนกรตี 107,307.75   15.20   70,815.70   14.02 51.53 1.18

4. เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 177,623.19   25.17 139,467.93   27.62 27.36           -2.45

5. กระเบือ้ง   49,100.19     6.96   37,019.22     7.33 32.63           -0.37

6. วสัดฉุาบผวิ   25,299.72     3.58   14,728.79     2.92 71.77 0.66

7. สขุภณัฑ์   14,824.33     2.10     9,785.69     1.94 51.49 0.16

8. อปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา   90,798.66   12.87   65,949.06   13.06 37.68           -0.19

9. วสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ 110,005.00   15.59   72,768.72   14.41 51.17 1.18

หน่วย : ล้านบาท
เปรยีบเทยีบมลูค่าการใช้วสัดกุ่อสร้างปีฐาน 2553 กบัปี 2548
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จากการเปรียบเทียบมูลค่าการใช้วัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างตาม
โครงสร้างดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2553 กับปี 2548 จะเห็นได้ว่า 
เพิม่ขึน้ทกุหมวด ขณะท่ีเมือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนความส�าคญัของหมวดต่างๆ 
จะมทีัง้หมวดทีม่คีวามส�าคญัเพิม่ขึน้และลดลง โดยมสีดัส่วนดงันี้

โดยรายการสนิค้าท่ีใช้ค�านวณดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างปีฐาน 2553 จ�านวน 
134 รายการ เป็นรายการท่ีเพิม่ข้ึน 22 รายการ และเป็นรายการทีต่ดัออก  
19 รายการ มรีายละเอยีด ดงันี้

รายการวัสดุก่อสร้างที่น�ามาใช้ในการค�านวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  
เป็นรายการทีม่คีวามส�าคญัเพิม่ขึน้ ตามการถอดแบบการก่อสร้าง ปี 2553  
ซึง่เป็นปีฐาน จ�านวน 63 โครงการ ซึง่มรีายการทีม่มีลูค่าการก่อสร้างมาก

ส�าหรบัรายการวสัดกุ่อสร้างท่ีตดัออก เน่ืองจากมีการน�าไปใช้น้อยและ
มลูค่าการใช้ในการก่อสร้างลดลง  แต่ได้มกีารน�ามลูค่าของรายการไปรวมหรือ
กระจายให้กบัรายการอืน่ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ตามหมวดหมูน่ัน้ๆ
3. การจดัเกบ็ข้อมลูราคา

จัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างที่จ�าหน่าย ณ หน้าโรงงาน หรือร้านค้า
ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และค่าขนส่ง จากแหล่งจดัเกบ็ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 3 จงัหวัด คือ 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เนื่องจากตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
ที่ส�าคัญของประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่น้อยและมีส�านักงานใหญ่
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ว่าโรงงานผลิตจะอยู่ในภูมิภาค  
แต่การก�าหนดราคาจะบรหิารจดัการท�าโดยส�านกังานใหญ่ ดงันัน้การจดัเก็บราคา
จ�าหน่าย ณ หน้าโรงงานหรอืร้านค้าส่งซึง่เป็นตวัแทนรายใหญ่เพือ่จดัท�าดชันี
ราคาวสัดกุ่อสร้าง สามารถสะท้อนภาคการก่อสร้างในระบบเศรษฐกิจได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
4. การเผยแพร่

การพฒันาและปรบัปรงุดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างปีฐาน 2553 เท่ากับ 100 
ได้เริ่มค�านวณดัชนีตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 และเผยแพร่ตั้งแต่เดือน 
กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป 
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  
www.price.moc.go.th

2. การพฒันาปรบัปรงุรายการสนิค้า
การพฒันาปรบัปรงุรายการสนิค้าตามโครงสร้างดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง 

ปีฐาน 2548 มีการเพิ่ม/ลด และปรับเปลี่ยนรายการจาก 131 รายการ  
ในปีฐาน 2548 เป็น 134 รายการ ซึง่แยกตามโครงสร้างดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง 
9 หมวด ดงันี้

      สดัส่วนความส�าคญัเพิม่ขึน้                     สดัส่วนความส�าคญัลดลง 

  หมวดซเีมนต์ เพิม่ขึน้ 0.07    หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ ลดลง 0.25

  หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี เพิม่ขึน้ 1.18   หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ลดลง 2.45

  หมวดวสัดฉุาบผวิ เพิม่ขึน้ 0.66   หมวดกระเบือ้ง ลดลง 0.3

  หมวดสขุภณัฑ์ เพิม่ขึน้ 0.16   หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลง 0.19  

  หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ เพิม่ขึน้ 1.18

                 ดชันรีวม 134 รายการ
1)  หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้  11 รายการ
2)  หมวดซเีมนต์   4 รายการ
3)  หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี  14 รายการ
4)  หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็  25 รายการ
5)  หมวดกระเบือ้ง  10 รายการ
6)  หมวดวสัดฉุาบผวิ  11 รายการ
7)  หมวดสขุภณัฑ์  13 รายการ
8)  หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา  28 รายการ
9)  หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ   18 รายการ

    รายการเพิม่ 22 รายการ     รายการตดัออก 19 รายการ

1. บ่อพักคอนกรตีส�าเรจ็รปู 1. ไม้ปาร์เก้

2. ผนงัคอนกรตีส�าเรจ็รปู 2. บัวเชงิผนงั

3. ชทีไพล์คอนกรตี 3. ปูนขาว

4. ขอบคนัคอนกรตี 4. คอนกรตีบล๊อกก่อผนงั

5. ท่อเหลก็ร้อยสายไฟ 5. ลวดเชือ่มไฟฟ้า

6. ชทีไพล์เหลก็ 6. แบบเหลก็

7. ข้อต่อเหลก็ 7. กระเบ้ืองซเีมนต์ใยหนิ

8. โครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะส ี 8. บัวเชงิผนงัยางสดี�า

9. เมทลัชที 9. แชลแลค

10. กระเบ้ืองหนิขัดปูพ้ืน 10. น�า้ยารกัษาเนือ้ไม้

11. สายฉดีช�าระ 11. โถส้วมราดน�า้

12. สายน�า้ด ี 12. อ่างอาบน�า้เซรามกิ

13. ราวแขวนผ้าตดิผนงั 13. ถังบ�าบัดน�า้เสยีระบายอดัอากาศ

14. ทีใ่ส่กระดาษช�าระ 14. เครือ่งสบูน�า้

15. หลอด LED 15. ข้องอท่อน�า้ทิง้

16. โคมดาวน์ไลท์ 16. ข้อต่อท่อน�า้ทิง้

17. ท่อ PB 17. สามทางท่อน�า้ทิง้

18. ท่อ PE 18. อฐิกลวง

19. ประตนู�า้ 19. อฐิทนไฟ

20. มาตรวัดน�า้

21. ตะแกรงกรองผง

22. ฉนวนกนัความร้อน



Economic Indicator08
 โดย : กองสำรสนเทศและดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ

TPSO Journal

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ประเทศมีสัญญาณการขยายตัวในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ผลจากรายได้เกษตรกร 
ทีข่ยายตวัอย่างต่อเนือ่งจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่งของรฐับาล เช่นเดยีวกนักบัอปุสงค์จากต่างประเทศทัง้การส่งออกสินค้าและ
บรกิารการท่องเทีย่วทีก่ลบัมาขยายตวัเป็นบวก และมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง เศรษฐกจิด้านอปุทาน การผลติทัง้ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม 
ยงัคงขยายตวั โดยสรปุภาพรวมเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยทัง้ภายในและต่างประเทศยงัอยูใ่นเกณฑ์ดีสะท้อนจากอตัราเงนิเฟ้อขยายตวั ในทศิทาง 
เดียวกันกับ GDP อัตราการว่างงาน และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับต�่า ขณะที่ทุนส�ารองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง  
สะท้อนถงึความมัน่คงและความสามารถในการรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ดี

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เดอืนกมุภาพันธ์ 2560 เทยีบกบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 
สงูขึน้ร้อยละ 1.44 จากราคาน�า้มนัดบิทีป่รบัตวัขึน้อย่างต่อเนือ่งและการปรบัขึน้ 
ของก๊าซหุงต้ม รวมท้ังราคาอาหารสด เช่น ไก่สดและผลไม้ เน่ืองจากการส่งออก 
ของไทยในกลุม่อาหารดงักล่าวมทีศิทางดขีึน้ ส่งผลให้อตัราเงนิเฟ้อขยายตวั
แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีเสถยีรภาพ ระดบัราคาสนิค้าและบรกิาร ในเดอืน 
กุมภาพันธ์ 2560 สูงขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 ที่อัตราร้อยละ 0.04  
ผลจากน�้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม อาหารส�าเร็จรูป ปลาและสัตว์น�้า  
โดยมีภาวะความเคลือ่นไหวของราคาสนิค้าเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ดงันี้ 
› น�า้มนัเชือ้เพลงิ ราคาสงูขึน้ร้อยละ 1.11 โดยเป็นการสงูขึน้ของราคา
น�า้มนัขายปลกีในประเทศทกุประเภท 
›  ก๊าซหุงต้ม ราคาสงูขึน้ร้อยละ 2.24 จากมตปิรบัขึน้ของคณะกรรมการ
บรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) 67 สตางค์ต่อกโิลกรมั ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 
›  อาหารส�าเรจ็รปู ราคาสงูขึน้ร้อยละ 0.11 เช่น กบัข้าวส�าเรจ็รปู อาหารเช้า  
และบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู เป็นต้น 
› ปลาและสตัว์น�า้ ราคาสงูขึน้ร้อยละ 0.43 สตัว์น�า้ทะเลทีม่รีาคาสงูขึน้ 
จากมรสมุ เช่น ปลาลงั กุง้ขาว หอยลาย หอยแมลงภู ่รวมทัง้ปลาน�า้จดืบางชนดิ 
ปลาดกุ และปลานลิ เป็นต้น
› ผกัและผลไม้ ราคาลดลงร้อยละ 1.66 เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อ�านวย
ต่อผลผลติ เช่น ผกัช ี มะเขอืเทศ ถัว่ฝักยาว พรกิสด รวมทัง้ส้มเขยีวหวาน 
และมะม่วง เป็นต้น 
› ไข่ไก่และเนื้อสุกร ราคาลดลงร้อยละ 0.99 และ 0.29 ตามล�าดับ  
ต่อเนือ่งจากเดอืนก่อนหน้า เนือ่งจากอปุทานส่วนเกนิทีย่งัคงมอียูม่าก
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดัชนรีาคาผูผ้ลติของประเทศ แบ่งตามกจิกรรมการผลติ (CPA : Classification of Products by Activity) เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 (ปี 2553 = 100) 
เท่ากับ 103.7 เทยีบกบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 ปรบัตวัสงูขึน้ร้อยละ 3.9 สาเหตจุากการสูงขึน้ของดชันรีาคาสินค้าหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 7.5 
จากกลุม่สินค้าผลผลิตการเกษตร และปลาและสตัว์น�้า หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง สงูขึน้ร้อยละ 5.0 จากกลุม่สนิค้าลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ 
แร่โลหะและแร่อื่นๆ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์  
ผลติภณัฑ์เคม ีเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็และสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI)

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า (XPI-MPI)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 104.5  
เทยีบกบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 สงูข้ึนร้อยละ 2.1 สาเหตุส�าคัญจาก 
การสูงข้ึนของดัชนีราคาสินค้าหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดเหล็กและ 
ผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ 14.1 หมวดวสัดุฉาบผวิ สงูขึน้ร้อยละ 2.0 
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และหมวดไม้และ
ผลติภณัฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.4

หมวดที่มีผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 2.9) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา  
(ผลกระทบ 0.3) หมวดวสัดุฉาบผวิ (ผลกระทบ 0.1)

 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนมกราคม 2560 เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2559 
สูงขึ้นร้อยละ 3.7 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ สนิค้าเกษตรกรรม สนิค้าอตุสาหกรรม และ
สนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร เนือ่งจากความต้องการของตลาดยงัมอีย่าง
ต่อเนือ่ง ขณะทีป่รมิาณผลผลติมจี�ากดั 

ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนมกราคม 2560 เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2559 
ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 8.3 เป็นการปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ สนิค้าเชือ้เพลงิ 
สินค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รูป สินค้าทุน ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
และสนิค้าอปุโภคบรโิภค ทัง้นี ้ ราคาสนิค้าน�าเข้าส�าคญัทีป่รบัสงูขึน้ อาทิ 
น�า้มนัดบิ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เนือ่งจากปัญหาอปุทานส่วนเกนิ
ในตลาดโลกปรบัตวัดขีึน้
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การส่งออก
เดอืนมกราคม 2560 มมีลูค่า 17,099 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั  

ร้อยละ 8.8 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 9.7 และร้อยละ 4.7  
ตามล�าดบั โดย ยางพารา (+62.5%) และผัก ผลไม้สดแช่แขง็ (+48.8%) 
ในขณะท่ี น�้าตาล (-26.3%) ข้าว (-20.2%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
(-11.1%) สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมขยายตัวร้อยละ 7.6  
โดย ยานพาหนะและส่วนประกอบ (+1.5%) เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ (+30.1) อัญมณีและเครื่องประดับ (+49.4%)  
เม็ดพลาสติก (+17.4%) และแผงวงจรไฟฟ้า (+8.6%) ตลาดส่งออก 
ส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จีน (+30.8%) สหรัฐอเมริกา (+9.5%)  
ญี่ปุ่น (+6.4%) ฮ่องกง (-3.8%) สิงคโปร์ (+49.8%)  

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-ธันวาคม ปี 2559 มีมูลค่า  
215,327 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.45 โดย สินค้าเกษตร/
อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.0 โดย ยางพารา (-12.1%) 
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (-16.2%) ข้าว (-4.6%) น�้าตาล (-13.9%)  
ในขณะท่ีผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+11.1%) อาหารทะเล 
แช่แข็งและแปรรูป (+2.9%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวม
ขยายตัวร้อยละ 2.0 โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+2.7%) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (+29.6%) ในขณะที่เม็ดพลาสติก (-6.7%) คอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ (-5.0%) ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.8%) จีน (+0.3%) ญ่ีปุ ่น (+2.5%)  
ฮ่องกง (-3.1%)  ออสเตรเลีย (+5.5%)                                                                                                                                         

การน�าเข้า                                                                                  
เดือนมกราคม 2560 มีมูลค่า 16,273 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 

ดลุการค้า            
เดอืนมกราคม 2560 เกนิดลุการค้ามลูค่า 826 ล้านเหรยีญสหรฐั

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ราคาสนิค้าส่งออก                                                            

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมกราคม 2560 อยู ่ท่ี 95.5 
(ปี2555=100) สูงขึน้ร้อยละ 3.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.7 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และหมวดสินค้าแร่และ 
เชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 38.9 ราคาสนิค้าน�าเข้า ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้า 
เดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ 86.4 (ปี 2555=100) ขยายตัวร้อยละ 8.3 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.7 สินค้าวัตถุดิบ 
และกึง่ส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.0 หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ค. 60

 มกราคม 60 ม.ค.-ธ.ค. 2559

 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 17,099 8.8 215,327 0.5

น�าเข้า 16,273 5.2 194,668 -3.94

ดุลการค้า 826 20,659

 
สนิค้า

 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

ประเทศ
 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

ยานพาหนะ และ
ส่วนประกอบ

2,442 1.5 14.3 จีน 2,149 30.8 12.6

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,858 30.1 10.9
สหรัฐ

อเมริกา
1,931 9.5 11.3

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,061 49.4 6.2 ญี่ปุ่น 1,597 6.4 9.3

เม็ดพลาสติก 675 17.4 3.9 ฮ่องกง 803 -3.8 4.7

แผงวงจรไฟฟ้า 601 8.6 3.5 สิงคโปร์ 751 49.8 4.4

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

ดัชนีราคา
 

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ค.60 ม.ค. - ธ.ค. 59

ส่งออก 0.8 0.5 0.4 3.7 -0.1

น�าเข้า -0.8 0.6 1.3 8.3 -2.7



Commodities & FX

TPSO Journal
ที่มา : CEIC

11

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น 
และราคาสนิค้าเกษตร : กมุภาพนัธ์ 2560

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

เดือน
สินค้า

ม.ค.60 ก.พ.60 %Δ(MOM) ม.ค.-ก.พ.
59

ม.ค.-ก.พ.
60

%Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,191.00 1,153.42 -3.16    1,208.50 1,172.21 -3.00

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,104.00 2,065.00 -1.85    2,346.00 2,084.50 -11.15

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 91.80 96.17 4.76         44.83 93.99 109.64

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 79.67 83.53 4.85         39.18 81.60 108.25

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/
Troy oz.)

1,192.62 1,234.36 3.50    1,148.26 1,213.49 5.68

ไทย (THB/Baht) 20,056.00 20,465.22 2.04  19,470.46 20,260.61 4.06

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 52.64 53.43 1.50        30.99 53.03 71.15

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 35.43 35.02 -1.17         35.89 35.22 -1.85

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,465.22 บาท ปรับตัว

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.04 เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากแรงซื้อทองค�าในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจาก 
การอ่อนแรงของตลาดหุ ้น อันเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียด 
ด้านการเมืองในต่างประเทศ ทั้งนโยบายกีดกันพลเมือง 7 ชาติมุสลิมไม่ให้ 
เดินทางเข ้าสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ ์ระหว่าง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้น�าคนอื่นๆ ของโลก นอกจากนี้ ทองค�ายังคง 
ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ราคาน�า้มนั
ราคาน�า้มนัดบิเดอืนกมุภาพนัธ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยราคาน�า้มันดบิ WTI 

เฉล่ียอยู่ที ่53.43 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนจากเดอืนก่อนหน้า 
ซึ่งอยู ่ที่ 52.64 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากได้รับแรงหนุนจาก 
ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัทีอ่่อนค่าลง รวมถงึได้รบัปัจจยับวกจากการปรบัลดก�าลงั 
การผลิตน�้ามันดิบลงของประเทศในและนอกกลุ่มโอเปก นอกจากนี้ โอเปก
อาจพิจารณายืดเวลาการลดก�าลังการผลิตให้ยาวนานกว่าคร่ึงปีหรือ 
อาจพิจารณาลดก�าลังการผลิตเพิ่มเติม 

อัตราแลกเปลีย่น
ค่าเงนิบาทเดอืนกมุภาพนัธ์โดยเฉลีย่อยูท่ี ่35.02 บาทต่อเหรยีญสหรฐั 

แข็งค่าจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการเมืองในต่างประเทศ  
ทั้งนโยบายกีดกันพลเมือง 7 ชาติมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี 
นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อการค้าหลังทรัมป์ไม่มีท่าทางกีดกันการค้า
การลงทุนจากประเทศในภูมิภาคเอเซีย

 
สนิค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ย 
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวลดลง 
จากเดือนมกราคม 2560 จากราคา 1,191.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น  
1,153.42 บาท/100 กิโลกรัม และ 2,104.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น  
2,065.00 บาท/100 กโิลกรมั เนือ่งจากปรมิาณความต้องการข้าวลดลง ประกอบกับ 
ผลผลิตข้าวโลกมีปริมาณมากข้ึน โดยอาจมีผลกระทบต่อราคาข้าวนาปรัง
รอบใหม่ทีก่�าลงัออกสูต่ลาด อย่างไรกต็าม การส่งออกข้าวไทยยงัมสีญัญาณดี  
โดยจนีได้ตกลงราคาน�าเข้าข้าวลอ็ตที ่2 จากไทยอกี 100,000 ตัน จากปริมาณ
ท่ีท�าสัญญาซือ้ขายแบบรัฐต่อรัฐ (จทูีจ)ี รวม 1 ล้านตัน โดยให้ราคาสงูกว่า 
ราคาตลาดปัจจบุนั และยงัได้ตกลงราคาน�าเข้าลอ็ต ที ่3 อกี 100,000 ตนัแล้ว 
ในราคาทีเ่ท่ากนั  

 ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20  
(ราคาเฉลีย่ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 เฉลีย่อยูท่ี่
กโิลกรมัละ 96.17 บาท และ 83.53 บาท ตามล�าดบั ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 
และราคายางแท่ง STR 20 เพิม่ขึน้จากเดอืนมกราคม 2560 คดิเป็นร้อยละ 4.76 
และ 4.85 ตามล�าดบั โดยราคายางปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ความกงัวลเกีย่วกบั 
อปุทานยาง เน่ืองจากความต้องการใช้ยางสูง แต่ปริมาณยางท่ีออกสูต่ลาดน้อย 
เนือ่งจากภาวะฝนตกหนกัและน�า้ท่วมในพืน้ทีเ่พาะปลกู โดยเฉพาะภาคใต้ของไทย 
และภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหลายพืน้ทีเ่ริม่ปิดกรดี เพราะอยู่ใน
ช่วงฤดยูางผลดัใบ แต่อย่างไรกด็ ีราคายางได้รบัปัจจยักดดนัจากราคาน�า้มนัดบิที ่
ปรบัตวัสงูขึน้ จากการปรบัลดการผลติน�า้มนัดบิของกลุม่โอเปก
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หันมาดูตลาดฟิลิปปินส์ที่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดประเทศไทยมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง ตลาดของขวัญเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเป็น

ประเทศที่มีเทศกาลมากมายตลอดปีและแต่ละครั้งก็นิยมมอบของขวัญกัน 
อย่างแพร่หลายเช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน งานเชงเม้ง (Holy Week) 
งานรับขวัญเด็กเกิดใหม่ งานฉลองจบการศึกษา งานประกวดสารพัดนางงาม 
งานประกวดร้องเพลงประจ�าซอย งานขึ้นบ้านใหม่ และที่ส�าคัญเทศกาล 
คริสต์มาสที่มีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ยาวนานถึง 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่ตุลาคม 
ถึงธันวาคมของทุกปี ฟิลิปปินส์ฉลองคริสต์มาสกันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
ร้านค้าห้างสรรพสินค้าจะคลาคล�่าไปด้วยผู้คนราวกับเทศกาลสารทเดือนสิบ 
ในช่วงดังกล่าวจะมีเงินสะพัดจ�านวนมหาศาลจากทั่วโลกจากบรรดาญาติๆ 
ที่ท�างานต่างประเทศสู่ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนในฟิลิปปินส์เองบริษัทต่างๆ  
ก็จะแจกอ่ังเปาโบนัสพิเศษท่ีเรียกว่า “เงินเดือนเดือนท่ี 13” จึงเป็น
โอกาสของสินค้าของขวัญของไทยที่จะเข้าไปเจาะตลาดในช่วงคริสต์มาส 
โดยชาวฟิลิปปินส์นยิมของขวญัท่ีดดู ีดไีซด์ทันสมัยแต่ราคาไม่แพง ซึง่สนิค้าไทย 
ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี 
สินค ้ าของขวัญยอดนิยม
ได้แก่ เครื่องประดับ/เสื้อผ้า  
(สาวฟิลปิปินส์ชอบแต่งตวัมาก 
ชอบงานสังคมและกิจกรรม 
เป็นพิเศษ) น�า้หอม ของเล่นเดก็ 
ช็ อ ก โ ก แ ล ต  ( ส� า ห รั บ 
วันวาเลนไทน์) เครื่องเขียน 
( นั ก เ รี ย น / นั ก ศึ ก ษ า ) 
บัตรของขวัญ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเป็นเครือ่งเคียง
ทกุเทศกาลและทกุมือ้อาหาร

หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ล้มกระดาน TPP แล้ว 
ก็ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก โดยเฉพาะ 

เวียดนามที่วาดฝ ันไว ้ว ่าจะได ้รับประโยชน ์จาก TPP  
ในการเจาะตลาดสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ และเป็นที่จับตามองว่า 
เวียดนามจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร นายเหงียน ดุก เกี๊ยน  
รองเลขาธกิารสภาเศรษฐกจิเวยีดนาม กล่าวว่า เวยีดนามคงต้อง
หนัไปพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพิ่มขึ้น  
เป็นการทดแทนทั้งตลาดอาเซียนเองและตลาดที่เวียดนาม 
ม ีFTA ด้วย อาท ิเกาหลใีต้ ญีปุ่น่ และสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี 
ที่มีรัสเซียเป็นแกนน�า การยกเลิก TPP น่าจะเป็นผลดีต่อไทย 
เนื่องจากนักลงทุนจะไม่ย้ายฐานจากไทยไปเวียดนาม ขณะที ่
RCEP จะมีบทบาทมากข้ึนแทน TPP โดยมีจีนเป็นแกนน�า  
ซึง่ออสเตรเลยีเองกส็นบัสนุนจีนในการขึน้มามีบทบาทเพิม่ขึน้ 
ในภูมิภาค ส่วนไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องเสีย
แต้มต่อให้เวยีดนามในการเข้าสูต่ลาดสหรฐัฯ และการย้ายฐาน 
การผลิตจากไทยไปเวียดนามน่าจะน้อยลง และการที่ไทย 
มีสัมพันธ์ที่ดีกับจีนจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมการค้า
และโลจิสติกส์จีน – อาเซียน ส่งผลให้ไทยกลายเป็น Hub  
ของภูมิภาค คงจะอีกพักใหญ่ๆ กว่าเวียดนามจะตามมาทัน
หายใจรดต้นคอไทย

The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีของชาวอนิโดนเีซยี
จะเพิม่ขึน้ราวร้อยละ 90 จาก 3,460 ดอลลาร์สหรฐั ในปี 2556 เป็น 6,550 ดอลลาร์สหรฐั  

ในปี 2561 โดยแรงหนุนส�าคัญมาจากคนช้ันกลางท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซีย  
ปัจจุบันคนชั้นกลางมีแนวโน้มหันไปจับจ่ายผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์กันมาก โดยตลาดมีมูลค่าสูงถึง  
4.9 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวัสงูถงึร้อยละ 40 ต่อปี กลุม่สนิค้าทีน่ยิมซือ้ผ่านออนไลน์ ได้แก่ 
•  สนิค้าแฟชัน่และเครือ่งแต่งกาย ผลการส�ารวจพบว่า การส่งเสริมการตลาดผ่านส่ือออนไลน์สามารถ
ช่วยเพิ่มยอดขายได้ถึงร้อยละ 33 ต่อปี 
•  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
กล้องถ่ายรูป เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการซื้อผ่านออนไลน์และมีแนวโน้มเติบโตดี 
•  ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก น่าสนใจเพราะอัตราการเกิดสูง ประกอบกับปัญหารถติด และร้านออนไลน์
เปิด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้แม่บ้านหันไปซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น


